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Títol:  Es poden comptar les fulles d’un arbre? 

 

 

Objectius  

 Enfrontar i superar reptes 

 Resoldre un problema complex 

 Cercar procediments de resolució de 

problemes 

 

Descripció de la proposta  

Arribat l’inici de la tardor, un dels alumnes xics va 

parlar de les fulles que començava perdre la nostra 

morera. De mica en mica ens vam animar i finalment ens vam platejar el següent repte: 

“Comptar les fulles de la morera” 

Per fer-ho, vam plantejar com a deure als alumnes més grans que portessin pensades 

estratègies per comptar les fulles. 

Un cop presentades les diferents estratègies vam anar afinant fins a establir un procediment 

de treball adequat: 

1. Situarem una caixa dins la capçalada de la morera. 

2. Cada dia comptarem les fulles recollides dins d’una caixa i ho anotarem 

3. Calcularem la superfície de l’obertura de la caixa 

4. Calcularem la superfície que ocupa la capçalada de la morera. 

5. Calcularem quantes caixes cabran dins la superfície de la capçalada 

6. Calcularem quantes fulles hi ha a la morera 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

Es va trobar necessari que cada alumne dels més grans es barallessin inicialment intentant 

cercar una estratègia per resoldre el nostre problema. I va ser a partir de les diferents 

estratègies que vam anar establint un mètode de treball definitiu. 

Vist que la tasca seria de llarga durada, vam establir responsables per cada feina: 

- Els més petits s’encarregarien de fer el recompte diari ajudats per un alumne de CM. 

Caldria sortir i comptar les fulles recollides dins la caixa. Necessitaríem, doncs, un full 

de registre per anotar-ho. 

- Cada dilluns, els alumnes de CM farien la mitjana aritmètica de tres dies i ho 

anotarien al dissabte, diumenge i dilluns. 

- Els alumnes més grans s’encarregarien dels càlculs de superfícies més complexos. 

Cal tenir present les següents consideracions: 

- Caldrà elaborar un full de registre adequat que cobreixi tot el temps durant el qual la 

nostra morera perdrà fulles. 

- Caldrà posar un roc dins la caixa per tal que el vent no la desplaci. 
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- Setmanalment canviarem el lloc de la caixa dins la superfície de la capçalada per tal 

que el càlcul sigui més precís. 

En el cas d’un grup classe més nombrós seria adequat formar equips de 4 o 5 alumnes per tal 

que realitzessin l’experiència al mateix temps. Serà interessant comprovar els resultats finals 

i les desviacions que es puguin produir. 

L’avaluació es farà atenent a: 

- El grau i qualitat de les aportacions 

- El grau de participació i col·laboració amb el grup 

 

Recursos emprats  

 Caixa de fruita 

 Roc 

 Full de registre 

 Corda 

 Cinta mètrica 

 PDI 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

Continguts: 

- Mesura: aplicació de tècniques i d’instruments per mesurar 

- Numeració i càlcul: mitjana aritmètica 

- La superfície 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior d’educació primària. En el nostre cas, i pel fet de 

tractar-se d’una escola rural unitària, es van adequar les tasques a tots els alumnes, de 

manera que tot el centre va participar del projecte. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

La proposta es centra en l’àrea de matemàtiques, però està estretament relacionada amb el 

coneixement del medi natural més proper a l’alumne. 

 

Documents adjunts 

No hi material adjunt pròpiament. S’adjunta el següent enllaç: 

1. Procediment de resolució. Vídeo que resumeix l’activitat presentada al VídeoMat 2014 

 

Autoria 

Autor i catalogació: César Burgués LLurda 
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